
Física de Partículas no 
projeto de extensão do 

ICTP-SAIFR



O ICTP-SAIFR
O Instituto Sul Americano para a Pesquisa Fundamental 

(ICTP-SAIFR) é um centro localizado no IFT-UNESP que tem 

como missão principal o desenvolvimento da Física na América 

do Sul. Desde 2016, o centro tem um projeto de extensão que 

segue três grandes eixos: workshops para professores de 

ensino médio, minicursos para estudantes de ensino médio e 

divulgação científica para o público geral. A Física de Partículas 

é um dos temas presente em todos os eixos.
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Extensão

Treinamento

Público Geral

Professores de ensino médio

Estudantes de ensino médioPesquisa

14 apresentações, 53 vídeos e 
um especial multimídia.

1 curso presencial (março)
99 apresentações online

 2500 participantes

aula inaugural + 11 cursos + 
módulos de acompanhamentos 

~1200 participações

2020



Divulgação científica para 
o público geral



Palestras presenciais



Papos de Física

29 apresentações.

8 Papos de Física sobre física de partículas.

Primeira apresentação: 16 junho de 2016.



Papos de Física
1. O lado escuro do universo - Rogério Rosenfeld (IFT-UNESP/ICTP-SAIFR) 

2. O átomo do átomo - Ricardo D’Elia Matheus (IFT-UNESP)

3. Neutrinos: de Quimeras a Ases do Universo - Renata Z. Funchal (FMA-USP)

4. Física de altas energias: transmutando curiosidade em conhecimento compartilhado - 
Sandra Padula (IFT-UNESP)

5. Em busca do lado escuro do Universo - Ivone Albuquerque (IF-USP)

6. Constituintes da matéria: elétrons, quarks, Higgs... - Oscar Eboli (IF-USP)

7. Buracos Negros e Altas Energias - Elisabete Dal Pino (IAG-USP)

8. Galáxias e Matéria Escura: Uma conexão íntima 
- Fabio Iocco (U. de Napoli "Federico II"/ICTP-SAIFR)



Ciência em Diálogo: Física e Arte

17 apresentações.

1 Ciência em Diálogo sobre partículas:

Primeira apresentação: 02 de março de 2018.

Fotografia de partículas, 
com Wagner Sousa e Silva (ECA/USP) e 
Rogério Rosenfeld (IFT-UNESP/ICTP-SAIFR).



Palestras virtuais

O Física em Casa teve início em maio de 2020. Ao longo do ano foram 
realizadas palestras quinzenais, totalizando 14 apresentações, das 
quais cinco trataram sobre física de partículas.

A palestra de abertura, Do que é feito o universo?, atingiu 
2400 visualizações e as demais palestras alcançaram 
entre 500 e 1000 visualizações.



SAIFR Divulga!
46000 visualizações.

125 videos.

Aproximadamente 15 vídeos sobre 
Física de Partículas.

Vídeo mais assistido: Física em Casa 
- Do que é feito o universo?

Entre as entrevistas, os 
vídeos mais assistidos são 
sobre o Modelo Padrão.

3160 inscritos.

youtube.com/SAIFRDivulga/



Divulgação Multimídia
Projeto novo de divulgação, no qual diversas interatividades unem-se ao 
texto para criar as narrativas. A primeira reportagem, intitulada “Uma 
Breve História da Astronomia no Brasil” foi lançada em setembro e uma 
segunda, dedicada à Física de Partículas, está prevista para dezembro. 
 

outreach.ictp-saifr.org/astro/



Física de Fronteira para a 
Sala de aula
on-line 2020



O projeto



Apresentar aos professores de física atividades 
que relacionam tópicos de física moderna e 

contemporânea com o conteúdo que faz parte do 
currículo tradicional.

O material utilizado nas atividades foi produzido 
pelo Perimeter Institute (Waterloo, Canadá) e 
traduzido e desenvolvido pelo ICTP-SAIFR.

Objetivo



Material



Material









Apresentações

Câmara de Bolhas - 5 apresentações

Procurando o Quark Top - 6 apresentações

Modelo Padrão - 6 apresentações 

Detectores - 3 apresentações



Modelo Padrão Câmara de bolhas Quark Detectores
usaria essa atividade com meus 
alunos no formato online ou presencial 87% 84% 87% 100%
usaria essa atividade com meus alunos 
no apenas nesse formato online 0% 0% 3% 0%
usaria essa atividade com meus 
alunos apenas no presencial 2% 4% 3% 0%
não tenho certeza quanto a utilização 
dessa atividade 12% 12% 6% 0%
não usaria essa atividade com
meus alunos 0% 0% 0% 0%

Modelo Padrão Câmara de Bolhas Quark Top Detectores
inscritos 523 292 839 175
selecionados 326 318 399 172
confirmados 183 164 211 75
participantes 137 86 110 42
questionário 52 22 31 7

Participações



Minicursos para estudantes 
de Ensino Médio



O programa

Existe desde 2016;

Aulas principais conduzidas 
por professores universitários;

Temas pouco explorados 
no ensino médio.



Em 2020, o minicurso de 
Introdução à física de 
partículas, ministrado pelo 
professor Ricardo D’Elia 
Matheus (IFT-UNESP), 
aconteceu pela segunda vez.  



Foram cobertos tópicos que vão 
desde a Grécia, com início da 
teoria atomística, até o modelo 
padrão das partículas elementares 
e suas descobertas e conclusões 
mais recentes.  

5 encontros, entre os dias 
25 de abril e 23 de maio.



O curso contou com cerca de 
130 participantes de todo o 
Brasil, além de participantes de 
Angola e Portugal. 


